
Krakow, 20. 06.2017. 

R E C E N Z J A 

pracy doktorskiej Pani mgr Agaty Kucko pt. "Charakterystyka strefy odcinania kwiatow lubinu 
zottego (lupinus luteus L) oraz udziat kwasu abscysynowego i etylenu w jej funkcjonowaniu" 

Wejscie rosliny w generatywnq fazQ rozwoju wymaga wytworzenia nowych organow - pQdow 
generatywnych z pojedynczymi kwiatami lub kwiatostanami, a potem owocow i nasion, ktore 
zapewniaja sukcesj^ kolejnego pokolenia. Spetnienie tej roli wymaga jednak akumulacji w 
nasionach wysokiej, albo bardzo wysokiej ilosci substancji zapasowych, bogatych w energi? 
metabolicznq, takich jak WQglowodany ttuszcze oraz zapasowe biatka, ktore musz^ zaopatrzyc 
siewk^ w energi^ do momentu, gdy wytworzy ona wtasne zielone organy wegetatywne. 
Prawidtowe wypetnienie nasion jest dia rosliny matecznej duzym wysitkiem i ma charakter decyzji 
o krytycznym znaczeniu. Musi ona bowiem pogodzic przeciwstawne wymagania - wytworzyc jak 
najwi^kszg liczb? nasion oraz zapewnic tym nasionom petne zaopatrzenie energetyczne. Nic wi^c 
dziwnego, ze rozwoj generatywny podlega regulacji przez wiele niezaleznych mechanizmow. Trzy 
pierwsze czyli fotoperiodyzm, wernalizacja i w pewnym stopniu takze spoczynek nasion, dziatajqc 
„zero - jedynkowo" czyli "jakosciowo", optymalizujg moment zainicjowania fazy generatywnej. 
Zwykle jednak skutek ich dziatania jest „nadmiarowy", poniewaz powstaje zbyt duza liczba 
zawiazkow kwiatow, ktorych roslina nie zdotataby utrzymac. Diatego w dalszej kolejnosci wt^czaj^ 
s\q mechanizmy ilosciowej kontroli liczby zawiqzkow organow generatywnych. W ich wyniku 
nast^puje aborcja, czyli odrzucanie nadmiarowej liczby tych organow, co umozliwia wypetnienie 
organow pozostawionych. Mechanizm tej regulacji jest wi^c tak samo kluczowo wazny, jak 
wczesniej wspomniane procesy, zapewniajqc prawidtowe wypetnienie nasion, a w koncowym 
rozrachunku, u roslin uprawnych, wyzywienie wszystkich mieszkaricow Ziemi. 

to gtowne powody, dIa ktorych uwazam, ze problem, ktoremu poswi^cona jest niniejsza 
rozprawa, jest niezwykle wazny i wart szczegotowego zbadania. Spowodowato to, ze ch^tnie 
przystqpitem do wykonania recenzji i to moje pozytywne odczucie, utrzymato siQ az do jej 
zakohczenia. Na korzysc Doktorantki przemawia tez fakt, ze swoje badania zaplanowata i 
przeprowadzita na roslinie uprawnej - tubinie zottym, przez co jej praca nabrata charakteru takze 
praktycznego, o czym swiadczy fakt, ze badania te byty w cz^sci finansowane w ramach dwoch 
edycji tzw. Programu Wieloletniego, ktorego celem jest zwi^kszenie produkcji i wykorzystania 
krajowych zrodet biatka paszowego, ktorego jednym z gtownych zrodet sg rosliny strgczkowe, a 
wsrod nich zotty tubin. Oczywiscie musimy zdawac sobie spraw? z tego, ze zadna roslina nie ma 
nieograniczonej zdolnosci do wytwarzania nasion, wi^c zablokowanie aborcji nadmiaru kwiatow 
bytoby dIa niej katastrofalne. Jeslibysmy jednak zamierzali wykorzystac poznanie tego 
mechanizmu do zmniejszenia nat^zenia aborcji, musielibysmy przyj^c, ze roslina dysponuje 
rezerwami troficznymi, a wi^c teoretycznie mogtaby wytworzyc wiecej nasion, anizeli czyni to w 
konkretnych warunkach polowych. Sq dane wskazujqce, ze tak jest faktycznie. W naszych 
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wczesniejszych badaniach pokazalismy, ze po usuni^ciu cz^sci lisci, spadek plonu zawsze jest 
mniejszy anizeli stopien zmniejszenia powierzchni lisci. Ponadto, jesli zastosowalismy okresowq 
suszQ, ktora wymusita odpadanie kwiatow, a nastQpnie przywrocilismy optymalne nawadnianie 
roslin, wowczas powstawaty nasiona o wi^kszej masie jednostkowej, co oznaczato, ze roslina 
„przeszacowala" niekorzystny skutek suszy i potem, nie mogq juz wytworzyc nowych kwiatow, z 
koniecznosci lepiej zaopatrzyta te pozostate w materiaty zapasowe. Tak wi^c, zamierzajqc 
ingerowac w liczebnosc kwiatow, czyli decydowac za rosliny, jaki plon zdota wytworzyc, musimy 
wczesniej okreslic maksymainq jej zdolnosc do produkcji asymilatow przy optymalnej 
agrotechnice, stosowanej przez caty okres wegetacji roslin. 

Uwagi ogolne o pracy 
Rozprawa zaczyna si^ spisem tresci, wykazem skrotow oraz taciriskich i polskich nazw 
gatunkowych roslin wystQpujqcych w rozprawie, streszczeniem polsko- i angielskoj^zycznym, 
wprowadzeniem w tematykq pracy, sformutowaniem celu badawczego, opisem materiatu 
roslinnego i zastosowanych metod badawczych. Dalej nast^puje prezentacja wynikow i ich 
dyskusja. Praca kohczy si^ spisem cytowanego pismiennictwa oraz spisem rycin, fotografii i tabel. 
Stwierdzam zatem, ze przedstawiona rozprawa ma struktur^ klasycznq i kompletnq. 

Rozprawa jest dose obszerna, obejmuje 209 stron, w sklad ktorych wchodzi 57 rycin, 20 
fotografii, 21 tabel oraz 419 pozycji literatury. Napisana zostata komunikatywnym j^zykiem, 
niesprawiaj^cym trudnosci w czytaniu. 

Do spisu tresci wkradt si^ ztosliwy chochlik, prawdopodobnie drukarski, ktory tarn solidnie 
zamieszat. No coz, zdarza SIQ. Prawdopodobnie byta to wina automatycznej edycji podtytutow, zas 
wing Doktorantki jest, ze tego faktu nie dostrzegta. Na Jej pocieszenie zauwaz^, ze ja sam juz 
prawie napisatem, ze „w spisie tresci nie doszukatem si^ ani jednej niescistosci" i dopiero potem 
zorientowatem si^, ze tam wtasnie tkwi „mina". Wykaz kilkudziesi^ciu gatunkow roslin, 
wyst^pujqcych w rozprawie, troch^ mnie zaskoczyt, bo pami^tatem, ze tytutowq rosliny jest zotty 
tubin, ale doceniam doktadnosc Doktorantki w tym wzgl^dzie. 

Streszczenie, dobrze, ze umieszczone na poczgtku pracy, napisane zostato rzeczowo i z 
wyczuciem optymalnego stopnia szczegotowosci. 

WstQp (Przegl̂ d literatury) 
Pierwszq CZQSC wst^pu stanowi szczegotowy opis procesow obejmowanych wspolnym mianem 
odcinania organow, najcz^sciej kwiatow i lisci. Przez „procesy" rozumiem zarowno te 
biochemiczne, jak i molekularne, genetyczne, wreszcie cytologiczne i histologiczne. To sq jednak 
skutki, natomiast wywotuj^ je czynniki, zarowno egzo- jak i endogennej natury. Mysl?, ze u tubinu 
(i chyba takze u innych strgczkowych) gtownymi czynnikami wywotujqcymi odcinanie kwiatow ŝ  
nadmiar zawi^zanych pqkow kwiatowych oraz za mata dost^pnosc substancji pokarmowych, np. z 
powodu utraty lisci, lub z powodu utrzymujqcej si? suszy, ograniczajqcej fotosyntez?. Jednak 
wielosc czynnikow realizujqcych odcinanie jest zaskakujqca. W szczegolnosci zastanawiam si?, czy 
ten proces nie jest zbyt „kosztowny metabolicznie", bo moze bye tak, ze aby zaoszcz?dzic energi? 
metabolicznq na dalszy rozwoj nadmiarowych organow, trzeba wczesniej wydatkowac sporo 
energii. W kazdym razie z informacji zawartych we wst?pie wynika, ze dwa fitohormony: ABA i 
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etylen wydajq si? bye gtownymi efektorami w procesie odcinania organow, a inne czynniki 
molekularne, czy enzymatyczne sktadajq si? na ostateczne st?zenie obydwu tiormonow. 
Natomiast mnie, jako fizjologa interesuje takze proces „selekcji" kwiatow do odrzucenia. 
Oczywiscie mogtoby bye tak, ze zadnej selekcji nie ma, ale chyba jednak tak nie jest. W takim 
zas razie musiatby istniec jakis „pierwszy" czynnik, ktory „naznaczatby" kwiaty, a w nich 
rozwijatby SIQ nast^pnie proces aborcji. Ten czynnik musiatby dokonywac wyboru, nie mogtby 
spowodowac aborcji wszystkich kwiatow, ani tez nie mogtby nie wskazac zadnego. Takim 
czynnikiem mogtby bye czas i zwigzane z nim miejsce danego kwiatu w strefie owocowania, bo 
rozne cz^sci strefy owocowania charakteryzuj^ si^ rozng efektywnosciq zawigzywania str^kow. 
Chyba jednak nie jest tak, ze kwiaty sg „napi?tnowane" juz w fazie p^kow, bo wtedy „taniej" 
bytoby odrzucac p^ki kwiatowe albo nawet ich zawigzki. Swego czasu pokazalismy, ze jesli 
wczesniej usungc pewn^ CZQSC kwiatow, tak, ze jest ich za mato, jak na mozliwosci rosliny, 
wowczas wszystkie kwiaty przeksztatcajg si^ w str^ki, a wi^c tez i te, ktore odpadtyby w toku 
naturalnego procesu odrzucania. To zas oznacza, ze potencjalnie wszystkie kwiaty sq 
petnowartosciowe i gotowe do przeksztatcenia w strqki. Zaiezatoby mi bardzo na tym, aby 
Doktorantka przedstawita swoj punkt widzenia. 

I druga kwestia do dyskusji. Prosz?, aby Doktorantka sprobowata przedstawic rol^ 
wierzchotka gtownego p^du w regulacji liczebnosci kwiatow w dwoch aspektach: 1) czas 
trwania aktywnosci wierzchotka, czyli liczba pieter na pedzie gtownym, na tie liczby 
owocujgcych pieter i 2) dominacja wierzchotkowa czyli mozliwosc wytwarzania i liczba bocznych 
p?d6w, ktore rozniq si^ od p^du gtownego efektywnoscig zawigzywania strgkow. 

Podkreslam jednak, ze wysoko oceniam profesjonalizm Doktorantki i jej wysoki stopien 
opanowania wiedzy na temat , procesu tak interesujqcego i przy tym waznego dIa powodzenia 
sukcesji w nast?pnych pokoleniach, ze juz nie wspomn? o „przyziemnym" troficznym aspekcie. 

Autorka zastosowata pomystowy sposob przedstawienia celu badah. Najpierw 
przedstawita bardzo skrotowo, niejako strescita przeglqd literatury, rozne aspekty procesu 
odrzucania kwiatow i przestanki do dalszych badah, czyli wtasnie .... cele swojej pracy. Cele te 
sformutowata jako: „.... charakterystyka strukturalna strefy odcinania kwiatow [Lupinus luteus L), 
zbadanie przemian biochemicznych i molekularnych w niej zachodzqcych oraz okreslenie udziatu 
kwasu abscysynowego i etylenu w regulacji procesu separacji." Cele te uznaj? za uzasadnione, a 
ich realizacj?, w postaci dziesi?ciu etapow eksperymentalnych - za logiczn^. Poza tym przyznaj?, 
ze sprowokowaty mnie one (a ja si? tej prowokacji ch?tnie poddatem) do zastanowienia si? nad 
przedstawionym zagadnieniem, za co autorce dzi?kuj?. 

Materiat i metody 
Rozdziat ten zostat przedstawiony obszernie, co nie dziwi, biorgc pod uwag? wielosc wqtkow 
analitycznych. Wydaje mi si?, ze wegetacja siewek i mtodych roslin odbywata si? w troch? zbyt 
wysokiej temperaturze 22°C, na co wskazuj^ troch? za bardzo „wyciqgni?te" todygi. 
Agrotechniczny termin siewu tubinu (przetom marca i kwietnia) sugeruje, ze kietkowanie i wzrost 
mtodych siewek odbywa si? w temperaturze okoto 10°C lub mniej, co sprzyja wytworzeniu nizszej 
rosliny, z niemal „rozetkq" dolnych lisci. Oczywiscie nie probuj? sugerowac, ze pocz^tkowa 
temperatura wzrostu siewek mogta miec wptyw na wyniki analiz i koncowe wnioski, ale przyznam 
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s\q, ze w tym roku sam przekonatem si? naocznie, jaki jest wptyw poczqtkowej temperatury 
wzrostu siewek na pokroj roslin, wi?c chciatem si? tq wiedzq podzielic. 

Badania wykonano na bardzo ciekawym materiale roslinnym, jakim byty fragmenty 
szyputek kwiatowycti w roznym stadium rozwojowym, lub samychi szyputek po uprzednim 
odci?ciu kwiatu, ktory to zabieg stymulowat powstawanie strefy odcinania, jednak musiat 
towarzyszyc mu silny stres mechaniczny, co mogto utrudnic wtasciwe obserwacje. Mysl?, ze 
mogtbym zaproponowac zmodyfikowany model eksperymentalny. 

W dalszej cz?sci tego rozdziatu Doktorantka zestawita kolejne grupy odczynnikow, a wi?c 
substancje tiormonalne do aplikacji do wn?trza roslin, odczynniki chemiczne i ich fabryczne 
zastawy, zele do elektroforezy, pozywki, bakterie, markery wielkosci i wreszcie elementy 
„niematerialne" w postaci specjalizowanego oprogramowania. Nast?pnym segmentem tego 
rozdziatu jest opis zastosowanych metod analitycznych. Wykaz ten jest tak bogaty, ze nie bytoby 
zasadne, aby wszystkie te metody wymieniac, a poza tym budzi niektamane zdziwienie, ze 
Doktorantka zdotata opanowac wszystkie metody analityczne zwtaszcza, ze ŝ  to metody od 
molekularnych, poprzez immunologiczne, histologiczne, do metod badania procesow apoptozy. 

Wyniki 
Jest to najobszerniejszy rozdziat w catej rozprawie. Autorka uzyskata nast?pujqce wazniejsze 
wyniki: 

ziokalizowata obie formy strefy odcinania (aktywnq i nieaktywnq) i okreslita ich struktur? 
histologiczng, w tym wieikosc komorek i ich upakowanie w tkance, a ponadto juz na wst?pie 
pokazata wptyw aplikacji ABA i etylenu na struktur? tej strefy, a doktadnie na zachodz^ce w niej 
zmiany w kierunku upodabniajqcym jg do strefy aktywnej, 

pokazata roznice w ultrastrukturze obydwu typow strefy odcinania i paradoksalnie, 
wydawato mi si?, ze komorki strefy aktywnej wykazujq przejawy podwyzszonej aktywnosci, chyba, 
ze chodzi o podwyzszon^ aktywnosc degradacyjnq, 

pokazata, ze istotny atak na stref? odcinania jest skierowany na destrukcj? bton 
komorkowych, poprzez oksydacj? i rozktad ich fosfolipidow. Faktycznie, pokonanie selektywnosci 
membran komorkowych jest pierwszq drogq do degradacji komorek w strefie odcinania. Lipazy i 
lipoksygenazy dziatajq raczej jako narz?dzie do niszczenia bton komorkowych, natomiast na 
rycinach 15 i 16 widac, ze zarowno ABA jak etylen mogq dziatac jako sterowniki dIa tych narz?dzi. 

podobne do poprzednich wyniki uzyskata Doktorantka analizujqc zmiany ekspresji genu 
metyloesterazy pektynowej, 

w aktywnej strefie odcinaj^cej ujawnity si? strefy martwych komorek, co wskazywato na 
aktywacj? mechanizmu programowanej smierci komorek, 

w tej strefie Autorka wykazata obecnosc zarowno niespecyficznych ROF, jak i H2O2, 

ostatni wynik sktonit Jg do zbadania aktywnosci i lokalizacji peroksydazy. Jak wykazata, w 
aktywnej strefie odcinania widac silny sygnat POX, stymulowany dodatkowo przez ABA i etylenu. 

Osobnym problemem badan byto zbadanie obecnosci w szyputkach kwiatow i analiza petnej 
sekwencji genu LIBOP, a takze kodowanego przezen biatka, bezposrednio indukujqcego 
powstawanie blaszki odcinaj^cej. W ramach tych badah Doktorantka uzyskata nast?puj^ce wyniki: 
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zidentyfikowata gen LIBOP obecny w szyputkach kwiatow i nast?pnie wyznaczyta 
sekwencj? aminokwasowgjego biatka, 

pokazata, ze ekspresja genu LIBOP jest w aktywnej strefie odcinania wyzsza niz w 

nieaktywnej lub sztucznie aktywowanej, 
wykazata tez, ze etylen indukuje, a jego inhibitor hamuje ekspresj? LIBOP, co potwierdza 

postulowang fizjologicznq funkcj? tego genu w aktywowaniu strefy odcinania. 

Ostatnim segmentem wynikow byto zbadanie fizjologicznego podtoza hormonalnej kontroli strefy 
odcinania i przez to odrzucania kwiatow przez etylen i ABA. 

etylen wzmagat aborcj? kwiatow, zas jego inhibitory obnizaty procent aborcji i to znacznie 
ponizej poziomu kontroli, co wydaje si? oznaczac, ze inhibitory te hamowaty dziatanie takze 
endogennego etylenu, 

Doktorantka zidentyfikowata geny uczestniczgce w syntezie etylenu, a wi?c gen syntazy 
oraz oksydazy ACC, uzyskata petnq ich sekwencj? nukleotydowg oraz sekwencj? aminokwasowg 
produktow ich translacji, 

stwierdzita silny wzrost poziomu ekspresji obydwu genow w kolejnych stadiach rozwoju 
kwiatow, a takze duzo wyzsz^ ekspresj? w aktywnej i eksperymentalnie aktywowanej strefie 
odcinania, w porownaniu ze strefq nieaktywnq. 

egzogenny ABA, podobnie jak etylen, zwi?kszat procent aborcji kwiatow, a inhibitor jego 
syntezy cofat ten efekt, jednak wptywa ABA byt stabszy, 

Doktorantka ustalita sekwencj? cDNA genu LiZEP, kodujqcego biatko enzymatyczne, 
uczestniczqce w syntezie prekursora ABA. Ekspresja tego genu osiqgata dwukrotnie maksymaing 
wartosc, w mtodym i nast?pnie w zaawansowanym stadium rozwoju pqka kwiatowego i kwiatu 
(Rye 47). Czy Doktorantka mogtaby podac hipotetycznq przyczyn? takiego przebiegu tego 
procesu na tie wynikow ryciny 48? 

Ostatnia grupa wynikow dotyczy wspotdziatania etylenu i ABA w dziataniu strefy odcinania. 
Autorka wykazata, ze inhibitor dziatania etylenu catkowicie znosit dziatanie ABA, 
poziom prekursora etylenu (ACC) zwi?kszat si? krotko po podaniu ABA, natomiast 

gwattownie zmniejszat si? po podaniu inhibitora jego syntezy. 

Podsumowujgc ten rozdziat rozprawy stwierdzam, ze Doktorantka przeprowadzita wyjqtkowo 
kompletne i usystematyzowane badania, zmierzajqce do wszechstronnej oceny efektywnosci dwu 
fitohormonow: etylenu i ABA, w wyksztatcaniu si? aktywnej strefy odcinania kwiatow, na 
przyktadzie roslin tubinu zottego. Wyniki te poddata wielokrotnej kontroli, poprzez ocen? wptywu 
na ten proces, prekursorow tych hormonow, ich inhibitorow, enzymow prowadzgcych do ich 
syntezy, a nawet ekspresj? genow tych enzymow. Tym sposobem uzyskata doskonale 
udokumentowane i niebudzqce wqtpliwosci, wyniki. one przyktadem obiektywnej i 
uzasadnionej naukowo metodologii badah. W moim przekonaniu rozprawa zawiera bardzo duzo 
wartosciowych wynikow, w zupetnosci wystarczajqcych na bardzo dobrg rozpraw? doktorskq. 
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Dyskusja 
Na pocz^tek tego rozdziatu pozwol? sobie zgtosic do dyskusji kwesti? doboru materiatu do badan 
(strefy NA, AZ i AK), aczkolwiek rozumiem, ze problem ten, jesli mu si? blizej przyjrzec, moze bye 
bardzo trudny, albo wr?cz niemozliwy do jednoznacznego zdefiniowania. Oto pytania: 

czy mamy pewnosc, ze szyputki kwiatow w 5 stadium rozwojowym, jesli nie wykazujq 
zewn?trznych symptomow starzenia, to nie wyksztatcajg strefy odcinania? Prawd? mowiqc, 
mozemy tak stwierdzic z catq pewnosciq dopiero, kiedy zawigz^ albo wyksztatcq strqki. Nie 
znamy bowiem sposobu przyzyciowego stwierdzania obecnosci tej strefy w danej szypuke, 

mamy takq pewnosc, kiedy widzimy, ze szypulka si? starzeje, ale gdyby proces AZ 
dopiero si? zaczynat, to juz nie jestem tego taki pewien, 

w przypadku indukowanego procesu AK, wydaje si?, ze mamy takq pewnosc, jednak 
mozna si? zastanawiac nad fizjologicznym sensem odrzucania organu, ktorego nie ma, bo zostat 
wczesniej odci?ty. Poza jest to natozenia si? dwoch procesow: usuni?cia organu generatywnego 
oraz stresu mechanicznego uszkodzenia. Jak je rozdzielic - po prostu sam nie wiem. 

My, w dawnych eksperymentach, stosowalismy inny sposob uzyskiwania skrajnie zroznicowanych 
obiektow, poprzez zroznicowanie stanu wyjsciowego, czyli roslin kontrolnych, gdzie odpadata 
mniej wi?cej potowa kwiatow. Okazato si? ze, jesli z roslin kontrolnych usuni?to 4/5 lisci, wowczas 
ponad 95% kwiatow odpadato, a wi?c praktycznie wszystkie wyksztatcaty AZ. Jesli jednak z tych 
roslin usun?lismy przynajmniej 2/3 zawiqzkow kwiatow, wowczas wszystkie pozostate kwiaty 
przeksztatcaty si? w dojrzate strqki, a wi?c ich strefa odcinania pozostawata w permanentnym 
stanie NA. Przyznaj? jednak, ze eksperymenty te wykonalismy na roslinach bobiku, wi?c moze 
pojawityby si? nieoczekiwane problemy w przypadku uzycia zottego tubinu. 

Wracaj^c jednak do ocenianej rozprawy, z pozytywnym zaskoczeniem zauwazam, ze 
Doktorantka rozpocz?ta ten rozdziat od przedyskutowania, czy raczej uzasadnienia, doboru 
obiektow do badah porownawczych. Natomiast odnosnie dalszej dyskusji, wiem, ze w kompletnej 
rozprawie doktorskiej, tak jak w kompletnej publikacji, musi bye dyskusja, pozwalajqca na 
odwotanie si? do opinii innych. Chciatbym jednak zgtosic, moze troch? kontrowersyjn^ uwag?, ze 
w przypadku tak kompletnej i eatoseiowej pracy, gdzie problem zgtoszony w tytule, a wi?e udziat 
etylenu i ABA w powstawaniu strefy odcinania, ktora jest „zmorq" rolnikow, bo deeyduje o 
wielkosci plonu, zostat wyjasniony w stopniu, mato powiedziec, wystarczaj^cym. Poszczegolne 
eksperymenty wykazujq daleko idqc^ konsekwencj?, a ich wyniki pozostajg w logicznej i 
merytorycznej zgodnosci. Uwazam zatem, ze po szybkim przygotowaniu i wydaniu kilku publikacji, 
to raczej inni powinni poszukiwac zgodnosci swoich wynikow z wynikami publikacji Doktorantki. 
Mimo to jednak stwierdzam, ze przeprowadzita ona porzqdng dyskusj?, choc podejrzewam, ze nie 
miata z tym wi?kszych problemow. Dyskusj? kohczy jasny i klarowny model odcinania kwiatow, 
zwrocitem przy tym uwag? na pozornie drobny szczegot - otoz pod rycing 57 widnieje uwaga 
„Szczeg6towy opis w tekscie. Opracowanie wtasne" Rzadko si? zdarza, ze doktorant ma prawo tak 
wtasnie napisac, bo zwykle w tym miejscu widnieje napis "wedtug XX, zmienione". 
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Podsumowanie i wnioski 
Autorka podsumowata wyniki swojej pracy, wyrozniajqc przy tym siedem, ktore uznata za 

pionierskie. Sqdz?, ze nie byty to wszystkie „pionierskie" wnioski, jakie znalazty si? w pracy, ale 
uznaj? takq wtasnie decyzj? Doktorantki. Po nich nast?puje sformutowanie wniosku ogolnego, a 
ze wzgl?du na t? jego ogolnosc, naturalnym jest, ze wniosek ten jest tyiko jeden. 

Nie traktuj? tego jak tyzki dziegciu w beczce miodu, raczej jak szczypt? soli, ktora moze 
podkreslic ogoinq stodycz. Mysl?, ze Pani Agata Kucko pozostawia jeszcze cos do zbadania innym, 
a moze sobie samej w przysztosci. Powraca mi na mysl problem pierwszego czynnika, ktory 
inicjuje kaskad? nast?pnych etapow procesu odcinania. Wprawdzie Autorka sprytnie umiescita w 
lewym dolnym rogu swojego schematu strzatk?, ktora sugeruje, ze to czynnik LIBOP moze bye tym 
pierwszym, ktory inicjuje powstawanie AZ, jednak gdyby nawet tak byto i tak powstatby problem, 
jaki to czynnik indukuje LIBOP wtasnie w tych, a nie w innych szyputkach. Zatem na szcz?scie jest 
jeszcze cos do zrobienia. 

Spis literatury 
Nie mam uwag, zwtaszcza krytycznych, co do doboru cytowanych publikacji, ktorych autorka 
zebrata bardzo duz^ liczb? (419), choc jest to zupetnie zrozumiate, majqc na uwadze duzq 
roznorodnosc omawianych w pracy zagadnieh. 

Wniosek koncowy 
Wyrazam zdecydowang opini?, ze przedstawiona przez Paniq Agat? Kucko rozprawa doktorska, 
stanowi wazny element wysitkow eksperymentalnych biologow roslin i to o daleko „pozapolskim" 
zasi?gu, w kierunku opracowania i weryfikacji mechanizmu procesu bardzo waznego z 
poznawczego punktu widzenia, ale bodaj jeszcze wazniejszego, jako czynnika okreslaj^cego 
wieikosc plonu u str^czkowych roslin uprawnych. Smiato mozna stwierdzic, ze Pani mgr Kucko w 
swojej rozprawie dokonata bardzo waznych ustaleh i rownoczesnie wytyczyta nowe drogi 
badawcze dIa przysztych badah. Przedstawiona rozprawa spetnia z nadwyzkg wszystkie kryteria 
wymagane dIa dysertacji doktorskiej. Wnioskuj? wi?c o dopuszczenie Pani mgr Agaty Kucko do 
dalszych etapow przewodu doktorskiego. 

Doceniam aktualny charakter tematu rozprawy, jej logiczny zamyst i zatozone cele, a 
takze uzyskanie wielu, nowych wynikow i ustalenie nowych faktow dotyczqcych podstawowego 
mechanizmu ilosciowej regulacji plonowania roslin strgczkowych, na przyktadzie zottego tubinu. 
Doktorantka wykorzystata w swojej pracy liczne i, co najwazniejsze, roznorodne techniki 
badawcze. Powtorz? to, co napisatem wczesniej, ze mgr Kucko w swojej rozprawie wytyczyta 
nowe i oryginalne drogi badan. Wazne jest tez i to, ze niniejsza rozprawa jest w literaturze 
naukowej pierwszym tak wszechstronnym podejsciem do zagadnienia odrzucania 
nadmiarowych organow generatywnych, na przyktadzie roslin strqczkowych. Daje mi to 
podstawy do zakohczenia recenzji wnioskiem o wyroznienie rozprawy. . 

Prof, dr hab. Franciszek Dubert 
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